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Z życia parafii

∎ Październik miesiącem różańca świętego
Żywy Różaniec w naszej parafii

Ż

ywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu
odpowiedzialności za Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy
najbardziej jej potrzebują i
są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy (Papieska
Intencja Ogólna i Papieska
Intencja Misyjna).
Wspólnoty Żywego Różańca
tworzą dwudziestoosobowe
grupy – tzw. „Róże”. Pierwotnie Róża liczyła 15 osób, obecnie zaś po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II
– 20 osób.
Na czele Róży stoi zelator –
osoba, która pilnuje zmiany tajemnic, utrzymuje łączność
między Różą a księdzem i dba
o to, by posiadała pełny skład.
Każda z osób należących do
danej Róży ma obowiązek codziennego odmawiania jednej
dziesiątki różańca, która została jej powierzona do rozważania. Tajemnice są przydzielane w taki sposób, aby w jednej Róży były każdego dnia odmawiane wszystkie tajemnice
– w sumie dwadzieścia. Tak
więc, gdy poszczególni członkowie ŻR odmawiają dziennie
tylko jedną tajemnicę, to w ca-

łej Róży rozważany jest cały
różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne
jest również to, że wszyscy
członkowie Róży modlą się w
tej samej intencji, która jest
zmieniana co miesiąc.
Obecnie w naszej parafii jest
12 Róż Żywego Różańca: 2 –
15 osobowe i 10 – 20 osobowych. Każda z Róż ma swojego
Patrona: Starzyno – 4 Róże,
Patroni: I – Św. Elżbieta, II –
Św. Faustyna, III – Św. Anna, IV
– Św. Rita; Werblinia – 3 Róże,
Patroni: I – Matka Miłosierdzia
Bożego, II – Matka Boża Nieustającej Pomocy, III – Matka
Boża Szkaplerzna; Kłanino – 2
Róże, Patroni: I – Św. Jan Paweł II, II – Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko; Starzyński Dwór – 1
Róża, Patronka – Św. Teresa;
Połchówko – 1 Róża, Patronka
– Bł. Alicja Kotowska; Róża
Męska – Patron: Św. Józef.
Nad wszystkimi Różami
opiekę duszpasterską sprawuje ks. proboszcz
Jan
Plottke. Wspólnota różańcowa
to łącznie 230 osób, które codziennie indywidualnie odmawiają jedną dziesiątkę różańca
połączoną z rozważaniem jednej tajemnicy z życia Jezusa i
Maryi.

Róże raz w miesiącu uczestniczą w spotkaniu modlitewnym, które rozpoczynają pieśnią Maryjną. Spotkanie prowadzi ks. proboszcz, w trakcie
którego odmawiany jest różaniec święty. Podczas spotkania
ks. przekazuje papieskie intencje modlitwy różańcowej
na dany miesiąc. Urszula Nowak ∎

∎ Pielgrzymka ministrantów do Gdańska
Oliwy

W

czoraj ministranci i
lektorzy naszej parafii uczestniczyli w pielgrzymce do Gdańska Oliwy.
Ministranci zwiedzali m.in.
Katedrę Oliwską, odwiedzili
gdańskie zoo i uczestniczyli w
ognisku w Kłosowie.
Wyjazd do Gdańska sfinansowany został z funduszu ministranckiego, który wspierany jest przez każdego, kto za
dobrowolną ofiarą nabywa niniejszy biuletyn parafialny.
W tym miejscu, w imieniu
wszystkich ministrantów, Redakcja składa serdeczne Bóg
Zapłać.
Jeszcze w październiku ministranci wybiorą się do parku
wspinaczkowego.
DP ∎
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Uczniowie Jezusa (cz. 1)

∎ Szymon Piotr
Wspomnienie: 29 czerwca
Atrybuty: dwa klucze (srebrny i
złoty), odwrócony krzyż

Ś

więty Piotr, a właściwie
Szymon, był rybakiem. Według Ewangelii był synem Jana
(Jony), bratem Andrzeja. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret.
Piotr, bo takie imię nadał
mu Jezus, był traktowany w
gronie uczniów Jezusa jako
osoba zajmująca szczególną
pozycję. W Ewangeliach wymienia się go na pierwszym
miejscu wśród apostołów. Wy-

znając, w imieniu innych apostołów, wiarę w Boże synostwo Chrystusa, otrzymał
„władzę kluczy”, a więc obietnicę, że będzie fundamentem
Kościoła. Był także świadkiem
szczególnych chwil w działalności Jezusa: Jego przemienienia na Górze Tabor i wskrzeszenia córki Jaira.
W czasie męki Jezusa Chrystusa Piotr zachował się wyjątkowo małodusznie, bowiem
zaparł się swego Mistrza. Potem gorzko żałował swego
kroku i po zmartwychwstaniu
Jezusa, stanął na czele wspólnoty uczniów w Jerozolimie.
Według Dziejów Apostolskich

to właśnie on podjął kluczową
dla rozwoju Kościoła decyzję o
przyjmowaniu do wspólnoty
chrześcijańskiej osób spoza
kręgu wyznawców judaizmu.
Pełnił funkcję biskupa
wspólnoty w Antiochii, a potem w Rzymie. Tam około
roku 64 został zamęczony –
ukrzyżowany głową w dół. Na
jego grobie powstała bazylika
w Watykanie nazwana jego
imieniem (obecnie najważniejsza świątynia Kościoła katolickiego).
Św. Piotr zostawił dwa listy,
które należą do ksiąg Pisma
Świętego Nowego Testamentu.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Służyć z pokorą
Ewangelia: Łk 17, 5-10; I czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4; II czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14
Ewangelia
Apostołowie prosili
Pana: «Przymnóż nam
wiary». Pan rzekł:
«Gdybyście
mieli
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i
przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając
sługę, który orze lub
pasie, powie mu, gdy
on wróci z pola: Pójdź
i siądź do stołu? Czy
nie powie mu raczej:

„

Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i
usługuj mi, aż zjem i
napiję się, a potem ty
będziesz jadł i pił? Czy
dziękuje słudze za to,
że wykonał to, co mu
polecono?
Tak mówcie i wy,
gdy
uczynicie
wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».
Rozważanie
Nawet najmniejsze
ziarenko wiary daje

uczestnictwo w twórczej mocy Boga, dla
którego nie ma rzeczy
niemożliwych.
Potrzeba wielkiej
pokory, aby uznać, że
sami z siebie nic wielkiego uczynić nie możemy. Dlatego postawa ucznia Jezusa
musi być postawą
ewangelicznego sługi,
który jest pracowity i
wierny. On przecież
orze pole, pasie stado,
usługuje przy stole, a
więc we dnie i w nocy
pracuje w domu, za

grodzie i na polu. Jest
to wzorowy przykład
całkowitego zaangażowania się oraz posłusznego i ufnego
przyjęcia woli Bożej.
Taka właśnie ma być
nasza wiara. Bóg
wówczas przeobrazi
nasze czyny w taki
sposób, że z małego
ziarnka staną się one
czymś niesłychanie
wielkim,
znacznie
większym niż przesadzenie drzewa w morze.
ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Myśl tygodnia

Najsilniejszy jest zawsze ten,
kto umie złożyć dłonie do modlitwy

Søren Kierkegaard ∎
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Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. W przyszłą niedzielę obchodzimy XVI Dzień
Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami
Miłosierdzia” - po mszach świętych będzie
można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia im. św. Jana Pawła II.
2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie uroczystości
odpustowej ku czci św. Michała Archanioła.
Dziękujemy parafii św. Józefa w Czeczewie
za wczorajszą gościnę, okazaną naszym ministrantom i lektorom.
3. Rozpoczął się miesiąc różańcowy nabożeństwa różańcowe w Starzynie o godz. 17.30,
w St. Dworze o godz. 17.00, w Werblini o
godz. 18.00, a w dni, kiedy jest tam msza
święta pół godziny przed jej rozpoczęciem.
Wyjątkowo w sobotę prosimy o indywidualne odmówienie różańca ze względu na
ślub i jubileusze.
4. W tym tygodniu dni eucharystyczne –
pierwszy czwartek (godzina święta adoracji
Najświętszego Sakramentu od 17.30 do
18.00) – odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi w Werblini, Starzyńskim
Dworze, Radoszewie i Parszkowie, piątek –
odwiedzimy chorych w Starzynie, Kłaninie,
Połchówku i Sulicicach, spowiedź święta w
Werblini od godz. 16.00, a w Starzynie od
godz. 17.00.
5. W piątek święto MB Różańcowej – patronalne święto Żywego Różańca. Zapraszamy
rodzinę różańcową wraz ze swoimi delegacjami sztandarowymi na mszę świętą o
godz. 18.00 – na tej mszy świętej poświęcimy też różańce dzieci pierwszokomunijnych.
6. Zapowiedzi przedślubne: III-cia: Dawid Dietrich z parafii Starzyno i Joanna Gaffke z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku.
7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”. U pana Leopolda nabyć można kalendarz liturgiczny na rok 2017 w cenie 5 zł.
Również u pana Leopolda otrzymać można

kartki na wypominki, które będziemy odmawiać w miesiącu listopadzie.
8. Dwa tygodnie później niż pierwotnie planowaliśmy w sobotę 29 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Lichenia – koszt 120 zł. - zapisy w biurze parafialnym – jest jeszcze kilka wolnych
miejsc.
9. Dziękujemy 46 rodzinom za ofiary na rzecz
nagłośnienia zewnętrznego dla naszej parafii.
10.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
młodzieży bierzmowanej, a na sobotę o
sprzątanie kościoła prosimy młodzież
bierzmowaną. Dziękujemy państwu Sylwii i
Piotrowi Plasun za tuje, zasadzone na cmentarzu od strony ulicy Spokojnej. Prosimy, by
gałęzie i liście zebrane z cmentarza składać
obok pojemnika na śmieci.
11.W piątek jubileusz 70-lecia istnienia obchodzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Stanisława Staszica w Kłaninie – rozpoczęcie uroczystą mszą świętą o godz. 14.00.
12.We środę po mszy świętej o godz. 18.00 obowiązkowe spotkanie dla ministrantów i
lektorów.
13.W nieprzekraczalnym terminie do dnia 11
listopada prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania o zgłaszanie się z dokumentami do ks. proboszcza.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 3 października 2016 r.
07:00 + Alfred Pliński – od OSP Starzyno
17:00 + Michał i Zyta Dettlaff
18:00 + Ojciec Jerzy Szomburg (18 r. śm.), mąż
Władysław Maciejewski (3 r. śm.), Rafał
Sluzewski
Wtorek, 4 października 2016r.
– św. Franciszka z Asyżu
07:00 + Cecylia Muza (r. śm.)
16:30 + Wujek Gerrad
17:00 + Rodzice Maria i Henryk Zegzuła, bratowa Renata, brat Marek
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18:00 + Syn Łukasz Licau
Środa, 5 października 2016 r. – św. Faustyny
07:00 + Ojciec Paweł, teściowie Janina i Józef Rathnau
16:30 - Dziękczynna o dalsze zdrowie i Boże bł. w rodzinie
17:00 + Jan, Brunon, Alfons, Juliusz, Gertruda i Maria Rutha
18:00 + Paweł Drzeżdżon (r. śm.), bracia Jan, Paweł i Stefan
Czwartek, 6 października 2016 r. – św. Brunona
07:00 - Do NSPJ o wypełnienie woli Bożej
16:30 + Franciszek Dzierżyński, rodzice Jan i Weronika
17:00 + Brunon i Andrzej Karsznia
18:00 + Matka Barbara Bojke (6 r. śm.), ojciec Leon, brat Czesław, dziadkowie z obojga stron
Piątek, 7 października 2016 r. – MB Różańcowej
07:00 - Do MB z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Teofili
Sieg w 85-te urodziny
16:30 + Maria i Jan Lesnau
18:00 - Do MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca z Kłanina
- Do MB z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń Żywego Różańca z Połchówka
18:30 + Rafał Sluzewski (m-c po śmierci od uczest. pogrzebu)
Sobota, 8 października 2016 r. – bł. Wincentego Kadłubka
07:00 + Marek Pranga (m-c po śmierci od uczest. pogrzebu)
15:00 - Msza ślubna: Jarosław Krzebietke i Joanna Tarnowska
16:00 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
w 50-tą rocznicę ślubu p. Regina i Stefan Felkner
16:30 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
w 25-tą rocznicę ślubu p. Halina i Wiesław Budzisz
17:15 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
w 55-tą rocznicę ślubu p. Regina i Kazimierz Jaffke
18:00 + Anna i Feliks Krampichowscy, brat Manfred, Maria
Nikholz
18:30 + Ojciec Franciszek Kuhn, rodzice Brunon i Zofia Brzescy
Niedziela, 9 października 2016 r. – XXVIII Niedziela Zwykła
07:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Anna,
Gerard i Apolonia Pulczyńscy
08:30 + Dziadkowie Magdalena i Jan Kromliccy
+ Jan Drzeżdżon
10:00 + Rodzice Urszula i Jerzy, brat Marcin Kromliccy, z rodziny
+ Otylia, Andrzej, Paweł i Jerzy Plińscy, z rodz. Plińskich
11:00 + Brat Grzegorz Kownatke (dn. ur.)
12:00 + Babcia Cecylia i dziadek Stefan – od wnuczek
+ Władysława i Stanisław Zielke
18:00 + Jan Fleming (4 r. śm.)

Z ksiąg parafialnych
Śluby
W związek małżeński wstąpili:
 Maciej Rekowski
i Martyna Grubba
Co dzisiaj?

1-8 października
∎ Tydzień modlitw za
uchodźców
Prawie jeden procent mieszkańców naszej planety to
uchodźcy. Od 1 do 8 października pod hasłem „Umrzeć z nadziei” w Polsce trwa tydzień modlitwy w ich intencji.
O modlitwę w intencji
uchodźców i migrantów podczas spotkania z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu w
lipcu br. prosił papież Franciszek.
Papieskie intencje
na październik
Ogólna: Aby dziennikarze w
swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla
prawdy i silnym poczuciem
etyki.
Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
artykuły do publikacji prosimy kierować na
adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.

